Γεωµετρία Β΄ Γυµνασίου

Γυµνάσιο Θήρας
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Επίκεντρη
λέγεται η γωνία
της οποίας η
κορυφή είναι το
κέντρο O ενός
κύκλου και οι
πλευρές της
τέµνουν τον
κύκλο.

1. Να υπολογίσετε τις γωνίες φ, ω, x, θ και y που υπάρχουν στα παρακάτω
σχήµατα :

Εγγεγραµµένη
λέγεται η γωνία
της οποίας η
κορυφή είναι
σηµείο του
κύκλου και οι
πλευρές της
τέµνουν τον
κύκλο.

Η εγγεγραµµένη
γωνία είναι ίση
µε το µισό του
µέτρου του τόξου
στο οποίο ϐαίνει.

Η επίκεντρη
γωνία είναι ίση
µε το µέτρο του
τόξου στο οποίο
ϐαίνει.

2. Να υπολογίσετε τις γωνίες x, θ, ω, και
φ που υπάρχουν στο διπλανό σχήµα :
Κάθε
εγγεγραµµένη
γωνία ισούται µε
το µισό της
επίκεντρης
γωνίας που έχει
ίσο αντίστοιχο
τόξο.

Κάθε
εγγεγραµµένη
γωνία που ϐαίνει
σε ηµικύκλιο
είναι ορθή.

3. Στο διπλανό σχήµα να υπολογίσετε
τις γωνίες φ, θ και ω .
Οι
εγγεγραµµένες
γωνίες που
ϐαίνουν στο ίδιο
τόξο ή σε ίσα
τόξα είναι µεταξύ
τους ίσες.

4. Στο διπλανό σχήµα έχουµε τον κύκλο
b = 30o .
(O, ρ) µε ρ = 4 cm και BAΓ
Να υπολογίσετε το εµβαδόν του τριγώνου OBΓ.
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5. Να υπολογίσετε τις γωνίες x, y, ω, και φ που υπάρχουν στα παρακάτω σχήµατα :

6. Στο διπλανό σχήµα έχουµε
√τον κύκλο
(O, ρ) µε χορδή BΓ = 2 cm και
b = 45o . Να υπολογίσετε το εµBAΓ
ϐαδόν του τριγώνου OBΓ.

7. Στο διπλανό σχήµα δίνεται ένα κανονικό εξάγωνο ABΓ∆EZ εγγεγραµµένο σε κύκλο (O, ρ) µε ρ = 2 cm.
(αʹ) Να

υπολογίσετε

τις

΄Ενα πολύγωνο
λέγεται
κανονικό, αν
όλες οι πλευρές
του είναι µεταξύ
τους ίσες και
όλες οι γωνίες
του είναι µεταξύ
τους ίσες.

γωνίες

ω, y, x, φ, θ και µ.
(ϐʹ) Να ϐρείτε το εµβαδόν του τριγώνου EOZ.
(γʹ) Να ϐρείτε το εµβαδόν του κανονικού εξαγώνου ABΓ∆EZ.
8. Η κεντρική γωνία ενός κανονικού πολυγώνου είναι 24o . Να ϐρείτε :
(αʹ) τη γωνία του πολυγώνου,

(ϐʹ) το πλήθος των πλευρών του πολυγώνου.

9. Να εξετάσετε αν υπάρχει κανονικό πολύγωνο µε :
(αʹ) κεντρική γωνία ω = 50o ,

(ϐʹ) γωνία φ = 140o .

10. Το άθροισµα των γωνιών ενός κανονικού πολυγώνου είναι 1440o . Να ϐρείτε
το πλήθος των πλευρών του πολυγώνου.

¨Ξυνόν γαρ αρχή και πέρας επί κύκλου περιφερείας.¨
µτφρ : σε έναν κύκλο, κάθε σηµείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Αρχαίος ΄Ελληνας ϕιλόσοφος.
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